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Door het aflopen van de benoemingstermijnen van een lid van het NVBS-Hoofdbestuur in 
2017, gepaard gaande met een herziene taakverdeling, ontstaat naast de al gepubliceerde 
vacature van penningmeester nog een tweede vacature en wel voor 
 

Kandidaat-leden voor het NVBS-Hoofdbestuur 
 

Onze wensen: 

• Bestuurlijke ervaring 
• (Professionele) kennis van interne en externe communicatieprocessen 
• Beschouwend en beleidsmatig, maar ook praktisch kunnen denken 
• Gevoel voor de mogelijkheden en beperkingen die een organisatie die uit vrijwilligers 

bestaat met zich meebrengt 
• Kennis van en affiniteit met de NVBS-organisatie 
• Vermogen om in teamverband te kunnen werken 
 
Het aantrekkelijke van deze functie is het mede vormgeven aan het optimaal functioneren 
van de NVBS met zijn 4600 leden. Het aanpassen van de vereniging aan het snel 
veranderende tijdsbeeld speelt daarbij een belangrijke rol. 
Het Hoofdbestuur opereert als een team, waarbij taken deels variabel worden ingevuld.  
 

Benodigde tijd 
In principe wordt een keer per maand een middag en een avond per maand in Amersfoort 
vergaderd. Veel werkzaamheden kunnen thuis worden uitgevoerd waarbij de tijd flexibel kan 

worden ingevuld. De totaal benodigde tijd bedraagt 1-2 dagen per week. 
 
Kostenvergoeding: de kosten voor het reizen met het OV (tweede klasse) worden vergoed. 
Zie ook: http://www.nvbs.com/toon.php?pag=Bstm_Bestuursmededel 
 
Interesse of meer informatie? 
Degenen die interesse hebben kunnen zich voor 1 augustus 2016 melden bij de secretaris 
van het Hoofdbestuur (Willem Jan Wiebosch - secretariaat@nvbs.com – tel. 06 3023 4905). 
Hij is ook graag bereid inlichtingen te geven over de functie. Degenen die geschikte 
kandidaten kennen wordt gevraagd die onder de aandacht van de secretaris te brengen. 

 
Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering in april 2017 voor een periode 
van 4 jaar benoemd. Voorafgaand aan de voordracht aan de ALV is er een inwerkperiode van 
een aantal maanden als aspirant bestuurslid.  
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